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 المستهلك ساارواألرقام القياسية أل التضخم

 إمارة دبي - 1024 حتى الربع الثالث

 

 ،1.27من عام بالفترة ذاتها مقارنة  1.24من عام  ، حتى الربع الثالث%70.3 بنسبة المستهلك ساارقم القياسي ألمؤشر الر رتفعا

، %4.31التاليم بنسبة مجموعة  ،%1022بنسبة  الغاز والوقودوالكهرباء و المياهو السكنمجموعة  أساار رتفاعاوجاء ذلك نتيجة 

 مجموعة األثاث ،%7021مجموعة الطاام والمشروبات غير الكحولية بنسبة  ،%70.3مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 

بنسبة  الصحةمجموعة ، %.103بنسبة  المطاعم والفنادقمجموعة  ،%70.7بنسبة  المنزلية وإصالحها والتأثيث، األدوات

بنسبة  النقلمجموعة و ،%2013بنسبة االتصاالت ، مجموعة %.203بنسبة مجموعة السلع والخدمات المتنوعة ، %.107

بنسبة  المالبس وملبوسات القدممجموعة  النكماشوتصدر ا في األساارانكماشاً باقي المجموعات  في حين شهدت ،20.1%

 (020 كما هو موضح في جدول )%0.1.بنسبة  الترفيه والثقافةمجموعة و ،10.0%

 

 

 1024 - 1023 حتى الربع الثالثالمستهلك  ساارالتضخم واألرقام القياسية أل | (2جدول )
2..  =1..3 

 الوزن مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 الرقم القياسي

 (1.27 حتى الربع الثالث)

 الرقم القياسي

 (1.24 حتى الربع الثالث)
 مادل التضخم %

  3.07 119.23 2210.0 100.00 الرقم القياسي الاام 

  3.15 143.41 2730.7 11.08 الطاام والمشروبات غير الكحولية  

  3.69 138.99 2740.4 0.24 المشروبات الكحولية والتبغ 

 (2.08) 122.18 214030 5.52 المالبس وملبوسات القدم 

  5.11 102.83 33007 43.70 السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود 

  3.03 132.82 210032 3.34 األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحها 

  2.36 124.51 2120.4 1.08 الصحة 

  1.05 132.95 272013 9.08 النقل 

  1.29 91.54 3.070 6.00 االتصاالت 

 (0.02) 108.27 2.0010 4.24 الترفيه والثقافة 

  4.31 175.32 2.00.3 4.09 التاليم 

  2.76 148.01 2440.4 5.48 المطاعم والفنادق 

  1.76 131.94 ..2130 6.15 السلع والخدمات المتنوعة 
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 1024 – 1023 حتى الربع الثالثالتضخم  | (2شكل )

 

 وجاء مادل التضخم في مجموعات اإلنفاق الرئيسية كالتالي:

 الطاام والمشروبات غير الكحولية

األسماك  أساار رتفاع، وجاء ذلك نتيجة ا%7021 نسبة مادل التضخم في مجموعة الطاام والمشروبات غير الكحولية بلغ

بنسبة خر األغذية غير مصنفة تحت بند آ أساارثم  ،%.701تلتها أساار اللحوم بنسبة  ،%23007بنسبة  كوالت البحريةأوالم

1042%0 

 المشروبات الكحولية والتبغ

 المشروبات الكحولية أساار، وجاء ذلك نتيجة الرتفاع %70.3 نسبة مادل التضخم في مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بلغ

 0 %.707بنسبة التبغ  ، وأساار%4030بنسبة 

 المالبس وملبوسات القدم

ة بنسبالمالبس الجاهزة  أساارنخفاض ، وجاء ذلك نتيجة ال%10.0بة عة المالبس وملبوسات القدم بنسمجموكمشت األساار في ان

 0%..10بنسبة  األحذية وملبوسات القدم اآلخرى أساارو، 10.7%

 

 



 

  3  

 

 

 الغاز والوقودو الكهرباءو المياهو السكن

بنسبة  الغاز أساار رتفاع، وجاء ذلك نتيجة ا%1022نسبة  والوقودوالغاز  السكن والمياه والكهرباءعة مجمول التضخمبلغ مادل 

 0%1070بنسبة  لوقود السائلا، ثم أساار %10.3بنسبة  اإليجارات التي يدفاها المستأجرونتلتها أساار  ،2.047%

  األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية و إصالحها

الخدمات المنزلية  أساارارتفاع ، نتيجة %70.7نسبة  األدوات المنزلية وإصالحهاو مادل التضخم في مجموعة األثاث والتأثيثبلغ 

األواني واألدوات المنزلية المادنية  ساارثم أ ،%.404بنسبة  المنزلية الكهربائية الصغيرة األجهزة ، تلتها أساار%3041بنسبة 

 0%013.بنسبة والزجاجية وأدوات المائدة 

 الصحة

 أساارها تل، ت%.2704بنسبة  سنانألخدمات طب ا أساار، متأثرة بزيادة %.107نسبة مادل التضخم في مجموعة الصحة  بلغ

 0%4002بنسبة  والمادات الاالجية ةجهزاأل أساار، ثم %3003بنسبة  المستشفيات خدمات

 النقل 

، %2.0.3هذه المجموعة بمادل الصدارة في  النقل الجوي أساار، واحتلت %20.1نسبة التضخم في مجموعة النقل مادل بلغ 

 0%7033 بنسبةقطع الغيار والملحقات لوسائل النقل  أساار، ثم %021. بنسبةالنقل البري  أساارها ارتفاع تلت

 االتصاالت

خدمات ، وأساار %0.7. نسبةب الخدمات البريدية أساار رتفاعنتيجة ال، %2013 نسبةاالتصاالت عة مجموالتضخم في بلغ مادل 

 0%2012بنسبة  االتصاالت السلكية والالسلكية

 الترفيه والثقافة

 ليهاإجهزة السماية والبصرية وما األ أساار نخفاضوذلك نتيجة ال، %0.1. بنسبةمجموعة الترفيه والثقافة انكمشت األساار في 

 0%21032بنسبة  خدمات الترفيه الرياضيةأساار ثم ، %.2103بنسبة  مادات ماالجة المالومات أساار، تلتها %.2103بنسبة 

 التاليم

 تلتها رسوم ،%4043بنسبة  الثانوية مرحلةللالدراسة  ع رسومالرتفانتيجة  ،%4072 نسبة بلغ مادل التضخم في مجموعة التاليم

 0%4013بنسبة  رياض األطفال والحلقة األولىمرحلة لالدراسة ورسوم ، %4041الجاماية بنسبة الدراسة 

( يقيس مؤشر المصاريف التشغيلية للمدارس ويختلف عن مؤشر التضخم لمجموعة ECIوالجدير بالذكر بان مؤشر تكلفة التاليم )

  الخصوصية0 والمرحلة الجاماية وأساار الدروس للمدارس(، حيث يقيس المؤشر التغير في الرسوم التاليمية CPIالتاليم )

 المطاعم والفنادق 

، وأساار %4073قامة بالفنادق بنسبة اإل أساارالرتفاع ، نتيجة %.103 نسبة التضخم في مجموعة المطاعم والفنادقمادل  بلغ

 0%1031المطاعم والمقاهي بنسبة 

 السلع والخدمات المتنوعة

بة بنس خدمات الاناية الشخصية أساار في رتفاعنتيجة لال، %.203 نسبة وعة السلع والخدمات المتنوعةمجمالتضخم في بلغ مادل 

 0%2032بنسبة  دوات الاناية الشخصيةأمواد و أساار، ثم %.403بنسبة  أجهزة الاناية الشخصية الكهربائية أساار، تلتها %..00


